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POLICJANCI APELUJĄ, ABY PODCZAS PRAC W
GOSPODARSTWIE ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I ROZWAGĘ !
19 kwietnia 2022 roku na terenie województwa łódzkiego doszło do dwóch śmiertelnych
wypadków przy pracach rolnych. W powiecie zgierskim zginął 53-latek przygnieciony przez
ciągnik natomiast pod Sieradzem 63-letni rolnik , który zmarł mimo udzielonej w szpitalu
pomocy. Policjanci apelują, aby podczas prac w gospodarstwie zachować ostrożność i rozwagę.
Kategorycznie nie należy wykonywać prac polowych korzystając z maszyn i innych urządzeń
rolniczych będąc pod wpływem alkoholu. Nie pozwólmy również osobom nieposiadającym
uprawnień do kierowania i używania maszyn rolniczych.
19 kwietnia 2022 roku koło godziny 16.00 policjanci interweniowali w związku ze zdarzeniem w Bratoszewicach w
powiecie zgierskim. Na terenie posesji rodzina ujawniła zwłoki 53-letniego mężczyzny przygniecionego przez ciągnik
rolniczy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń wykonywał on na podwórku prace porządkowe związane z wycinką drzew i
wyrywaniem korzeni. Drugi tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce przed południem , około godz.11.00, w
miejscowości Wróblew w powiecie sieradzkim. W wyniku niezachowania ostrożności przy obsłudze ciągnika rolniczego
doszło do przygniecenia znajdującego się poza pojazdem 63-latka, który w wyniku odniesionych obrażeń , mimo
udzielonej pomocy, zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Policjanci apelują, aby podczas prac w gospodarstwie zachować ostrożność i rozwagę. Kategorycznie nie należy
wykonywać prac polowych korzystając z maszyn i innych urządzeń rolniczych będąc pod wpływem alkoholu. Nie
pozwólmy również osobom nieposiadającym uprawnień do kierowania i używania maszyn rolniczych. Zachowajmy
szczególną ostrożność podczas korzystania z drogi, przede wszystkim podczas manewru mijania z innymi pojazdami.
Zadbajmy również o stan techniczny pojazdów oraz sprzętu rolniczego. Do prac angażują się również członkowie rodzin,
w tym dzieci i młodzież. Dlatego też zachowajmy szczególną ostrożność. Osoby młodsze i nieposiadające wiedzy
dotyczącej prac rolniczych powinny wykonywać drobniejsze czynności, oczywiście pod okiem dorosłych. Zwróćmy też
szczególną uwagę na młodsze dzieci, które często bawią się w pobliżu urządzeń i maszyn. Pamiętajmy aby były one
odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione. Zadbajmy również o odpowiedni ubiór, dostosowany do pogody oraz
rodzaju wykonywanych prac. Nie lekceważmy podstawowych zasad BHP.
Aby uniknąć wypadków, które bardzo często bywają tragiczne w skutkach, pamiętajmy o odpowiednim zaplanowaniu
wykonywanych prac, uwzględnieniu przerwy na odpoczynek oraz rozsądnym i poważnym podejściu do zasad
bezpieczeństwa.
W 2021 roku rolnicy zgłosili do KRUS 12 088 wypadków, o 1 114 (10,02%) więcej niż w 2020 roku. Odnotowano 45
wypadków śmiertelnych, o 10 (28,6%) więcej niż w 2020 roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek:
„upadku osób” – 4 812 (50,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez
ruchome części maszyn i urządzeń” – 1 221 (12,7%), „uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 1 130
(11,8%) oraz w wyniku „innych zdarzeń” – 955 (9,9%). /żródło KRUS/

Reasumując:
Wielu wypadkom w rolnictwie można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie następujących
zasad:
•
dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,
•
użytkowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny
układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną,
•
wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchań po wyłączeniu silnika i WOM,
•
przebywanie w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń,
•
prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju,
•
używanie maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin,
przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny,
•
nie przewożenie ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach
ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach,
•
zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu,
•
stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała i obuwia przylegającego do kostki na protektorowanej
podeszwie,
•
zapewnienie właściwej opieki dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od
miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie,
•
stosowanie przerw w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ograniczenie ekspozycji ciała na działanie słońca i
wysokich temperatur./opracowano w Zespole Prasowym/

